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. بدین امید که شاید اگر مسیر و هدف تاریخ بوده است"فلسفۀ تاریخ"، از یکی از مهمترین مشغولیات فکری انساناز دیرب
با فیلسوفان تاریخسیردربارۀ ۀ فلسفیبا اینهمه اندیشبوجود آمده است. بشر اصًال چرا بررسی شود، این نیز روشن گردد که  

تصویر جالبی از تاریخ بشر نشان دادند و آنرا به مسافرت با قطاری تشبیه کس و انگلسمار عصر روشنگری آغاز گردید. تا آنکه
ه دیدگاه "چپ" بر نسل جوانکایران نیز زمانیدر رسد.تا به سرمنزل مقصود گذرد میاز پنج ایستگاه به نیروی خودکهکردند 

هواداران بسیاری داشت. حاکم بود، "فلسفۀ تاریخ مارکس"
"چپ"ها می توانستند بود و "جهانشمول"گویایعنیرا با خود می برد،همۀ بشریتدر این بود که مارکسیستی"قطار"جذابیت 

داری، فئودالی، سرمایه داری، سوسیالیسم و "کمون اولیه، بردهدر یکی از ایستگاههای ،های "زیربنایی"بررسیپس ازرا جامعه ای هر 
؟ردبَ سر میبدر کدام مرحله اکنون ین بود که مثًال جامعۀ ایران ا در میان گروههای "چپ" اختالفدر واقعند.جای دهکمونیسم"

***
را با توجه به داده های علمی توضیح بشر تاریخ که بر اساس آن شاید بتوان سیر کلی شودمیای مطرح نظریهحاضردر نوشتار

دوران ودوران پیش از شهرنشینی:ل تنها دو مرحله را در برمی گیردحا ه باز بدو پیدایش تا تکامله تاریخداد. بر اساس این نظری
. شهرنشینی

با پیش سال هزار ۱۳حدودد. تا آنکه ها بپیمایرا بدنبال خوردنیدنیاها و صحراهایجنگلپیدایش مجبور بودبشر از همان
های کم آب و علف در بیابانت کهروشن اس)۲(.دساکن شو در نقاطی از جهان توانست کشف دامداری و سپس کشاورزی 

شهرنشینیمصر، هند و چین ایران، هزار سال پیش که در ۵ز حدودا قبایل صحرانشین سکونت روند شهرنشینی ممکن نبود و 
: طول کشیدهمین چند دهۀ پیشبه آغاز شد، تا 

دین گونهب،رواج داشتهای آفریقا صحراهای مغولستان تابیاباندرکه هزاران سالۀ زندگیاین شیو:نشینیزندگی صحرا
بدنبال چراگاه از محلی به در صحراهای بیکران قبایل پراکندهانسانی به صورت گروههایی،ود که با توجه به کم آبشکل گرفته ب

ی اقبیلههر بسر می بردند.کشمکشرقابت و در هاو یا آبگیر ی آبهامحلی دیگر کوچ می کردند و همواره بر سر استفاده از چاه
نگهداری  دام گرفته تا ازخود را، همۀ نیازهای زندگی ادامه بدهد. از اینرو الزم بود بتواند بهبه تنهاییدر صحراتوانست باید می

در بتنهاییبتواندبایدفردیای، بلکه هرقبیلهنه تنها هر ،این مهمترفراهم کند. از، بدون هیچگونه کمکیپناهگاهتهیۀ آذوقه و 
گری دکی بر هر پسری الزم بود و ستیزهاز همان اوان کو آموزش جنگجوییاز خود دفاع کند. از اینرو طبیعت خشن پیرامونبرابر 

، اما کرد از اهمیت برخوردار بوددر خوی و منش بدویان نهادینه. هر مرد جنگی متناسب نقشی که در تنازع بقای قبیله بازی می
بیله بحساب می آمدند!ۀ دارایی قاز اهمیتی برخوردار نبودند که خود از جملنه تنها،ی نداشتندنقشقبیلهچون در دفاع از زنان 

در راه هر لحظه،بودمیحاضر باید را الزم می ساخت. هر کساعضهمۀ افداکاری و سرسپردگی،از بقای قبیلهاهمیت دفاع 
فرد در )"خدایان"و ("بزرگان"نمادهااز ترسقبیله و رئیس به سرسپردگیکودکی بدین جهت از همان .دحفظ قبیله جانبازی کن

و خشونتاعمال قدرتو زنان "بیگانگان"در برابر "کوچکتر"ها، بودمجاز قبیلهعضومردهر،از سوی دیگرنهادینه می شد. 
هویت پایۀ اصلیجلوگیری می کرد،ان"به "بیگانگو احساس همدردیتشّخص فردیاز برآمدن کهگانگیین دو کند. ا 

داد. در تاریخی چند هزارساله تشکیل میی را صحرانشین
.را به تنهایی برآوردهیچکس قادر نیست نیازهای زندگی. در شهرندگی شهری بر تقسیم کار استوار استز زندگی شهرنشینی:

خود گوناگونینیازهابرای برآوردن جامعه گذرد هرچه زمان میو ی کننداز اینرو تولیدکنندگان مختلف هر یک نیازی را برآورده م
ها رو به افزایش می گذارد.دانش، مهارت و هنر بیشتری نیاز پیدا می کند و وابستگیبه

بلکه بعنوان حرفه ای ،نیز نظامیگری را نه از کودکیکار دفاع از "شهر" را بعهده دارد و نظامیانیتنها گروهدر جامعۀ شهری
ی"  از تاریختمدنی"در مجموع هرچهاز اهمیت حیاتی برخوردار نیست. در زندگی روزمرۀ آناند و جنگاوری نفرامی گیر 

.شودمیبیشتر نهادینه رفتار مسالمت جویانه، در آن نرمخویی و دباشبرخوردار تر و فرهنگی غنیترطوالنی



بیابانهای اطراف شکل گرفته و در دو نوع شیوۀ مختلف زندگیدر طول هزاران سال اینو اروپاآفریقاآسیا، های در پهنۀ سرزمین
نونهای شهرنشینی نیز کا،در مقابلهمواره در  آرزوی دستیابی به ثروت و راحت شهرنشینان بسر می بردند.ناشهرها، بیابانگرد

.کردندخود را از دست اندازی حفظ می،لندهای منظم و برج و باروهای ببه کمک ارتش
از نیروی صورت نیاز داشتند که با هم متحد شوند و در آن بدین برای تحقق آرزوی دیرینۀ خود در صحراهاهاز اینرو قبایل پراکند

حمالت پی در پی قرنها از از جمله چینیان که .بودیارای مقاومت ندر برابرش را شدند که هیچ مرکز تمدنی خوردار میر ضربتی ب
"دیوار چین" را ساختند، اما همینکه قبایل مغولی در طول چند قرن"هزینۀ بسیار"با،صحراگردان رنگارنگ به ستوه آمده بودند

به تبدیل جهانخان هدف چنگیزچونگذشتند و بر تمامی چین دست یافتند.  بسادگی از آن،زیر پرچم چنگیز متحد شدند
دربارۀ  کند!را با خاک یکسان های دنیاهمۀ آبادیرو به غرب نهاد تاپس از آن نیزد، و اسبان مغولی ببرای بیکرانهی چراگا

نگاهی به تودۀ جنگجویانی که از سوی اند، اما در برابر مغوالن سخن بسیار گفتهایرانیان و روسهاتدبیری"و "بی"ناتوانی"
صحراها هجوم می آوردند، تصویری دیگر را به نمایش می گذارد: 

، خوراکش اغلب تکه اسب می راندارسه تا چهی بطور متناوب بر یک جنگندۀ مغولاند،  خیر نشان دادههای انانکه پژوهشچ
ای خون و جرعهای گردن اسب را می شکافتبه دشنهدر صورت تشنگی ؛آمدکه در زیر نمد زین قوام میبودگوشت خشکی

هیچ پیکی به پای آن که . سرعتی کیلومتر را طی کند۴۰۰یک روز تا درمی توانست . بدین طریق پیش قراول سپاه نوشیدمی
برساند!بعدی خبر حملۀ مغوالن را به شهربتواند تا نمی رسید

(سودان) در منطقۀ "دارفو"راها. یکی از آخرین نمونهشودیافت میدر جهان حمالت بیابانگردانهایی از نمونهنیز اکنونحتی
آغاز از عربستان)(:گاوچرانبنام"بقاره"ای ورود قبیلهبدنبال پیش قرنهفتدر این منطقه ازبیابانگردان حمالتتوان دید.می

انگیزۀ . ندتگرفمیقراربالغ می شوند!)قبیله۳۰بهامروزه (که این صحراگردان همواره مورد شبیخوندارفوساکنانپس آن شد و از 
ند و  در تمامی خاورمیانۀ شده میفروختبردهکه به تاجرانبود بومیان آفریقاییربودندر طول قرنهاهای این قبایل شبیخون

سپاه سوداناسالمیحکومتدر خدمتاین قبایل.م۱۹۸۷بسالتا آنکه . نددادرا تشکیل میسودآورترین "کاال" عربی 
هزار تن ۳۰۰در طول تنها سه سال ،"پاکسازی" منطقه از مسیحیانبه هدفکه اینک دادند تشکیل وید")جَ ن"جَ بنام(مشترکی 

.دو و نیم میلیون را آواره ساختو حدودهرا کشت
بوده است. روشن است که این در طول تاریخ انگیزۀ پایدارترین و بزرگترین برخوردها و تضاد میان آنها،زندگییاد شدۀ دو شیوۀ 

ساخت، به رشد کلی جوامع بشری کمک "شهر"ها ساکن میا در از صحراگردان ر بخشی هر باربرخوردها بدین جهت که
. رفتبرباد میآوردهای چند نسل از شهرنشیناندست،با غارت و گاهی نابودی شهرهااغلبکرد، اما می

نه به فساد و پوسیدگی داخلی، در نهایت دهد که این امپراتوری نیز پس از هزار سال،  مینگاهی به تاریخ امپراتوری روم نشان 
های هجومبه ضربات نهایت بلکه در داری،صرفه شدن بردهکرد به سبب بییا چنانکه مارکس تصور میتسلط مسیحیت و 

از پای درآمد. مانند ژرمن ها اقوام شمالی های آسیایی مانند "هون"ها و "بربر"درپی پی
برای مقابله با "بربر"ها از جمله.استبودهجهانشمولبراستی بشریمراکز تمدنتهاجم مکرر "بربر"ها بر نکتۀ مهم آنکه
در قرن "بربر"های شمالی،  در برابرهمکه رومیانبلۀ چینیان با مغوالن. شاهد آنکه مقا همان اهمیتی را داشتامپراتوری روم 

متر ۶تا ۴و ارتفاع ۵تا ۳کیلومتر، عرض ۱۳۳طول به یدیوار اسکاتلند بادرنزدیکی مرز کنونی در جزیرۀ بریتانیادوم میالدی 
روپا را به دو قسمت جنوبی و شمالی ا تری نیز قارۀطوالنیدیوارت. نام داشHadrianswall"دیوار هادریان"بنا ساختند که 

که از برج و باروهای نزدیک به هم برخوردار بود چند قرن به طول انجامید و طول Limesبنام کرد. ساختن این دیوارتقسیم می
کیلومتر می رسید. ۵۵۰آن تنها در  سرزمین کنونی آلمان به 

ساس آن می توان این برتری را دارد که بر اشهرنشینیو صحرانشینیبررسی تاریخ جهان از دید تضاد میان دو شیوۀ زندگی 
جوانب مًال متفاوت را تشخیص داد که همۀیک کالم دو ساخت روبنایی کاه باد، دو نوع فرهنگ مختلف وبینی متضندو جها 

گیرند.   زندگی را دربرمی
در صحرانشینانشود. از اینرو با آنکهی صحرانشینی سینه به سینه نقل میی مورد نیاز زندگهاهمۀ دانستنیبعنوان نمونه،

هایی به پیش دانشالیکه فرهنگ شهرنشینی پا به پایدر حدارند،ننگارش نیازی به،و افسانه پردازی مهارت دارندرایشُس 
نوشتن صحرانشین هایهیچیک از تیرهیابند. اینستکه می بینیمو گسترشحفظتنها به نگارش ممکن است رود کهمی

. چنانکه کردندو شروع به نگارش میندفتگر به عاریه میخط مردم منطقه را ،شدندساکن میپس از آنکه اما ،دانستندنمی
را برای نوشتن "یاسا" (قومی ساکن در غرب چین)چنگیز هنوز به جهانگشایی دست نزده بود که فرمان داد مغوالن خط ایغوری

، در آذربایجان ایران به خط فارسی (اینک به حروف التین)"ترکان" در جمهوری آذربایجان به خط روسیمثالً (در دوران معاصر نیزفراگیرند.
)آغاز به نوشتن کردند!التین) و در ترکیه به عربی (اینک به

مختلف و در نهایت به دو سیستم ارزشیبه نگرش مارکسیستی به دو "روبنا"ی اجتماعیدو شیوۀ زندگی مختلف درست بنا 
توان دید:دو طبقه در جامعۀ طبقاتی نمیمیان منجر می گردد. تضادی که به این شدت متضاد



تنها در تعلق به هویت اوواهمیتی حیاتی داردقبیله و وابستگی به نمادهای برای بیابانگردان اطاعت بی چون و چرا از "بزرگان" 
یکی اطاعت از  "بزرگتر" و کند:بیابانگرد را دو جنبه بطور مطلق تعیین میهویتمختصات بنابراین .شودقبیله تعریف می

.  همدردی برادرانه با "خودی" و دشمنی با "غیرخودی"یفرماندهی به "کوچکتر"  و دیگر 
به ،نیاز متقابلو همین دارد نیازبه هماهنگی میان افراد اعضای جامعه می شود و همباعث تمایزهم تقسیم کار،در شهر

بهنسبتاندیشد وود بعنوان جزیی از کل میدربارۀ ارزش وجودی خفردی انجامد. آگاهانه و ارادی منزدیکی و همبستگی 
"سنت"ها، اینک "قانون"  روابط اجتماعی را تنظیم کند. بجاید کهالزم می آیاز اینرو. يابدميآگاهيجامعهبهاشوابستگي

جامعه ای شکل می گیرد که بازتابش در ذهن فرد  ،حکومتدر سایۀ ووضع و کنترل قانون نیز نیاز به حکومت را بوجود می آورد
)۳(می گردد!تکامل فرهنگ اجتماعی بشر آغاز با "تقسیم کار" تازه ،رکیمدو امیل به قول به رویای برادری بشر دامن می زند. 

و عاطفی آنها نیز مختلف اخالقیارزشهایطبیعی است که ،از آنجا که سرشت دو جامعۀ بیابانگردی و شهرنشینی متفاوت است
ی باشد، از سویی خشم و خشونت و از سو اش آمادۀ پیکارانگردی که در هر لحظه باید برای حفظ خود و خانوادهبرای بیابد. باش

میان یابند. برعکس، در بازتاب میآنان نیزاشعار حماسیکه در بشمار می آیندهای مثبتی دیگر  سلحشوری و فداکاری ویژگی
ارزش می یابند.راستی و امانتهمدردی، جای سلحشوری را می گیرند و هنری و مهارتهای علمی و هاشهرنشینان توانایی

بازیافت. مثًال برای می توان دو شیوۀ زندگی رااثرات این نیز در آن" بنگریم، ب بعنوان "دورترین پدیدۀ روبناییبه مذهاگر
د آمد، اما  از بسیاری جوانب از آن "عقب"تر است. اسالم با آنکه شش سده پس از مسیحیت پدیانگیز است که بسیاری شگفت

ند و روابط اجتماعی با دو شیوۀ زیست مختلف برخاستاینک با توجه به مطالب باال بخوبی می توان دید که ایندو از دو جامعه
دیه نشینان عرب برای دیانتی که در میان با غیرمسلمان"ستنجامسلمانان و "برادریدهند. همانقدر که را بازتاب میمختلفی 

نیز بیانگر خاستگاه مسیحیت است.)۲۲ی(متّ بدار!"دوستخودجانمانندراات"همسایهبه همان نسبتاستبرخاسته  طبیعی
رُم زایشگاه آیین نوینو : " نه جلیل و اورشلیم، بلکه اسکندریه در نظر داشت که چنانکه انگلس دقت کرده استالبته باید

رشد کرد در مراکز فرهنگی امپراتوری روم متولد شد، اما به مدت سه سده در یهودیهبا آنکه معنی که مسیحیت بدین)۴(بودند."
د. را بازتاب می دا آنروزگارهای فرهنگ شهرنشینیویژگینیزو بدین سبب 

های گذشتهسدهنه تنها در امپراتوری روم بسرعت پراکنده شد، بلکه در اروپای شمالی نیز که در مسیحیت به همین سبب
از آنجا که پس از شهرنشینی پدید هندی و چینی هایبه همین منوال آیین.ن شده بودند، با استقبال روبرو گشتشهرنشی

اصًال جنبۀ شریعت ندارند.آمدند،
آماج وصحراهادر "محاصرۀ"از چهار سو در  مرکز آسیا،راشهر"ایران"بنگریم،ایران در آوردگاه تاریخیاد شده به چون از دیدگاه 

انگیزش های شگفتا فراز ونشیبتاریخ ایران را بشاید بحدی که یابیم. میصحرانشینان حمالت  ترینپرشمارترین و سهمگین
دید بتوان توضیح داد. همین تنها از  

بسال Winklerپ.م و کشف شده توسط ۱۳۱۷(نگارشMittaniنبشتۀ میتانی را نشانۀ شهرنشینی بگیریم، سنگنگارشاگر 
ردان دربارۀ حمالت بیابانگشهرنشینی رواج داشته است. پیشقرن۳۳حاکی از آنستکه در فالت ایران از  م. در بغازکوی)۱۹۰۸

دریای ش بزرگ در جنگ  با "سکا"ها در شرقکور ،هرودوت گزارش کرده استدانیم، اما چنانکه به پارسها و مادها زیاد نمی
یکی..)و کیداریانقیچانیان، کوشانیان،غزان(از آن پس نیز در طول هزار سال "تورانیان" به نامهای مختلفمازندران کشته شد. 

کردند. پس از دیگری به ایرانشهر حمله 
از جمله "دیوار بزرگ گرگان"(دیوار وگیری از این حمالت مجبور شدند:دیوار برای جلجالب است که ایرانیان نیز به ساختن 

متر امتداد داشت. ۱۰تا ۶کیلومتر و عرض ۲۰۰به طول سرخ) که ساختمانش در زمان یزدگرد یکم آغاز شد و در دشت گرگان
هپتالیان ین جنگ با آنها کشته شد،سومدرشاهپس از آنکه پیروزمتحد شدند و های سفید)(هوندر دوران ساسانی، "هپتالیان"

وظایفازیکیسال۸۳بمدتباجموقعبهتحویلپساینازم.)۴۸۴(.خود کردندرا خراج گذار کشورند ووارد خاک ایران گشت
م.)۵۶۷(دور کرد.نان را شکست داد و ازمرزهای کشورتا آنکه باالخره انوشیروان آ.شدایرانشاهانشاقومهم

انوشیروان فرمان داد این بار در غرب دریای (دهخدا) "تسلط هپتالیان موجد خواری و ذلت بسیار برای ایرانیان بود"از آنجا که 
کیلومتر از کوهستان تا کرانۀ دریا بنا ۴۰متر و  طول ۲۰تا ۱۸به ارتفاع ")دژ دربند"بنام(رگی سنگی بز دیوار(اران)مازندران 

.شود
از کهم.۵۸۸سال  سه بار به ایران حمله کردند. بار اول ب"ترکان"، در طول کمتر از یک سدهپس از انوشیروان تا حملۀ اعراب

با استفاده ازبه زمان خسرو پرویزبار دیگرر گشتند. توسط بهرام چوبینه تار وما دیری نپایید کهشدند، اما وارد یشرقشمال 
توانستندَغزترکانباالخرهآنکه تا م.)۶۱۹(کردند.را اشغالفغانستان کنونی)(سرزمین اتُخارستان ،با بیزانسلشگر ایراندرگیری 

.)م۶۲۶(.کنندرخنهقفقازبهوغالب آیند"دژ دربند"بر)پیش از هجوم اعرابیسالچند (
را مورد تجاوز زمینایران،د که همواره از شرق و شمالالت بیابانگردان آسیای میانه بو ز حما یهایحمالت یاد شده تنها نمونه

ابتدا با یونان، سپس با امپراتوری روم و ،پیدایشغرب نیز امپراتوری ایران از بدوالبته فراموش نباید کرد که دردادند.قرار می



در ، اما آنها را باید و زیان همراه بودنیز با کشتار ها هرچند این کشاکشاما برد. همواره در کشاکش بسر میخره با بیزانسباال 
اید کشاکش طبیعی دو آنها را بدر آنروزگار،با توجه به سطح رشد جوامعبدین معنی که از ماهیتی دیگر دانست. برآورد تاریخی 

اگر حملۀ چنانکه ند. ایافتهنظامیرا نوعی تبادل فرهنگی و تمرین برخی حتی این کشاکشدانست. مشترکمرزامپراتوری با 
او نه تنها خرابی یانلشگر انگهی،. و داریوش سوم شدابتکار استفاده از نیزۀ بلند باعث پیروزی او بر ،اسکندر را در نظر گیریم

ران با ترویج اندیشه و دانش یونانی خونی تازه به پیکر فرهنگی ایو ندبنا کردها "یه"اسکندر ، بلکهندبه بار نیاوردچندانی 
باشدسهو صورت گرفتهاند احتمال آنکه بهبه پیش رفتههاتخت جمشید نیز تا بحال هرچه پژوهشسوزیدربارۀ آتش. رساندند

شود. بیشتر می
حمالت ها ارزیابی کرد، درحالیکه می توان نوعی برخورد زایندۀ تمدنرا ای میان ایران و قدرت های هم ارزشبنابراین برخورده

دانست.تارچپاول و کشبه قصد ویرانگر "بربر"ها تهاجم د، را بایجزیرۀ بریتانیا تا سواحل چین، از دنبیابانگردان به مراکز تم
از ویژگی هایی برخوردار شد که در تاریخ جهان این تهاجمهرچند.بودتهاجمی چنین یکنیز تهاجم اعراباین دیدگاهاز 
ترین پیامدها ه بزرگترین رویداد تاریخی با مهمپیش از انقالب کبیر فرانسباید آنرا در تمامی دورانهمتاست و بدین سبب همبی

دانست. 
ضربات عظیمی بر آهنگ رشد مدنی و هر چندشاهد اصلی بر این ادعا اینستکه همۀ دیگر حمالت پرشمار بیابانگردان تاریخ 

و اقتباس راه و روش ساکن شدن در مراکز تمدنبودند و  پس از وارد می ساخت، اما آنها بر "بربریت" خود آگاهفرهنگی بشر 
نه به انحاللش بود، کهامپراتوری رومواقعیت این مثال بارز برای د. دنا دخود را از دست میرفته رفته انرژی مخرب شهرنشینی، 

رسید!اروپا به انجام و شرق حمالت پی در پی "بربر"های رنگارنگ شمال بوسیلۀ)م.۳۷۵ـ ۵۶۸(قرندوبلکه در طول ،یک ضربه
حکومتی در عوض زبان، فرهنگ و سیستماز میان رفت؛(غربی)مپراتوری روم اتنها مرکزیتدر این میان ،چنانکه اشاره شد

بجای "حمالت بربرها" از دو قرنی پژوهانتاریخنیز. بدین سببحاکم گشته بوداروپا یتمامبر اینک با برچسب مسیحی ی روم
و هنددر چیناند! یاد کردهmigration of Barbarian"دوران مهاجرت بربرها" که به سقوط امپراتوری روم غربی انجامید، بعنوان 

ادغام می شدند. ز مدتی اقوام مهاجم در جامعهنیز همواره پس ا 
را از نفس انداخت، بلکه شکافی میان اروپا و مصر و ایران)بیزانس، (رهنگی حوزۀ فسه تسلط اعراب بر خاورمیانه نه تنهااما

از هفت چنانکه پس رفت؛از میان میان شرق و غرب دنیای آنروزگارتبادل فرهنگی،در نتیجۀ آنهای شرق بوجود آورد که تمدن
!با خبر شدندمارکوپولو از پیشرفتهای چین هایگزارشباقرن اروپاییان تازه

با فرهنگ بدوی بر آن غلبه کند، بدویت صحرانشینان بر  فرهنگ شهرنشینی در برخوردبجای آنکه سلط اعراب بر خاورمیانهتبا 
حاکم گردید. شهرنشین آنروزگارنیمی از جهان 

حداکثر تا مناطق مرکزی بر خالف دیگر اقوام آسیایی که از شمال و شرق امپراتوریاین بود کهعربانپیروزیعلت اصلی
در واقع سر پایتختنابودیوارد خاک ایران شدند و با تصرف و (تیسفون)از جنوب و در نزدیکی پایتخت،تاختندایران می

و همۀ مقاومتهای در میان نبود سامان دهد که بتواند مقاومتی مؤثرکردند. چنانکه دیگر مرکزیتی دا ش جاز پیکر را امپراتوری 
محلی دیر یا زود محکوم به شکست بودند. 

همۀ اشارات به ضعف پادشاهی ساسانیان و یا کشاکش طبقاتی در درون جامعه، ناتوانی ارتش به سبب جنگ طوالنی با رومیان 
ی که بر ایران تاختربتودۀ عانگیزه نمی تواند این واقعیت را در پرده بگذارد که ، توجیهاتو یا گویا نومسلمانی اعراب و دیگر 

عرب به اتحادی پرچمی بود که در سایۀ آن قبایلهمان بود که دیگر بیابانگردان تاریخ را بسوی مراکز تمدن می کشاند و اسالم 
انگیزۀ هم از بدون قرآن وانگهی نمی شناخت که بدان بنویسد،خطی. در این دوران عربنددکه قرنها در آرزویش بودند رسی

ند. کصاحب تد و  زن و مالشان را آنکه "کفار" را از دم تیغ بگذران، برای کافی برخوردار بود
در کدام به هنگام حملۀ اعراب ایران در واقع اصًال تفاوتی نداشت کههای یاد شده نشان می دهند، ، چنانکه نمونهبنابراین

یارای هیچ سّدیدیگریافتند، میبه اتحاد دست هرگاه قبایل بدویار در هر جای دنیای آنروزگ، بردموقعیت تاریخی بسر می
مردم متمدن در شرق و غرب دنیا باید می پرداختند.هزاران سال مقاومت با آن را نداشت و این بهائی بود که 

آبستن تحولی در جهت گذار از مرکزیت حکومتی جامعۀ ایران در این لحظۀ تاریخی "ضعفی" داشت، در این بود کهوانگهی اگر 
های پیاپید. چنانکه مشهوری نشان داده است، شورشصدایی دینی بو و چند (فدرالی)ی به سوی ساختار ساتراپیمذهبتک و 

)۵(.شمار آیندساز بهای بارز این تحول دوراننشانهت از غرب و بودائیسم از شرق باید بعنوانمسیحیو رخنۀ 
از شده بود،آبدیدهاخیر""غزواتبویژه درکه گذشته از جنگجویی، انعربکهرا نیز نباید از نظر دور داشتالبته این واقعیت 

لشگر عربهمواره قوای تازه نفسی از عربستان به (بر خالف مغوالن) انگهیو . برخوردار بودندنیز تحرکی قابل مقایسه با مغوالن 
سررسید وهزار نیروی کمکی ۱۴بودند که از پیشرفت بازماندهاسکندریه در برابر نیروهای رومی ینزدیکدر چنانکهپیوست.می

نزدیک(Yarmoukپیش از آن نیز در جنگ یرموکم.)۶۴۱(. ممکن شدتسلط بر اسکندریه و شکست سپاه روم کمک آنان به
د، تا آنکه به فرمان عمر نیمی از ایستادگی کر هزار نفر)۳۶(چند ماه در برابر عربان ،امپراتور روم شرقی،لشگر هراکلیوس،)دمشق



جنگ باعث پیروزی در ویرموک رساندبهخود را از میان بیابان بسرعت هزار تن)۹(گویارب  که در مرزهای ایران مستقر بود لشگر ع
. شد

پس از چندعربانحالیکه بود. در در برابر ایرانیان ،اولین پیروزی اعرابشود که در بسیاری کتابهای تاریخی چنان جلوه داده می 
ستین بار تا آنکه سال بعد جنگ یرموک رخ داد و برای نخم.)۶۳۳(.ندنواحی مرزی ایران از پیشرفت بازمانده بوداندازی بهدست

سال ۲۳د سال پیش پس از حدود شد؛ آنهم بر لشگر هراکلیوس امپراتور روم شرقی که همین چنپیروزی بزرگی نصیب آنان
تازه با پیروزی عربان قابل تصور است که و تا نزدیکی تیسفون رانده بود. هر سردار ایرانی شهربراز پیروز شدبم.۶۲۵بسال جنگ،

تازه پس از پیوستن دو لشگربتوانندند که ه بوده نفسی یافتچنان اعتماد بم.)۶۳۵(دمشق غارتبدنبال آن و در جنگ یرموک 
م.)۶۳۷(ند. به جنگ در قادسیه برآیاز عربستان نفس 

چنگیزخان قصد داشت شهرها را از چهرۀ جهان پاک کند تا همۀ صحراهای دنیا به چراگاه مغوالن بدل هرچند، مقایسهدر مقام
همه جا پیش از کشتار از اینرو مغوالن بدل سازد.مرکز جهان را به مغولستان ن آرزو را هم در سر می پرورید که د، اما اینشو 

(صخرۀ سیاه)قوروم قرهی بنامپایتخت، تا در ساختن فرستادندا جدا می کردند و به مغولستان میهنرمندان ر ان وور اهالی، پیشه
در آنبدل شد، که باشکوهبناهایقصرها وشهری با این شهر در زمان جانشین چنگیز، قوبالی خان، به م.)۱۲۲۰(خدمت کنند.

نگارشبدین ترتیب مغوالن تنها در طول یک نسل، .مسکن داشتندهای بزرگی در محلهبوداییان، مسیحیان و مسلمانان 
)۶(شدند!شهرنشینبودایی گرویدند و آیینآموختند، به 

کشتند و د مردان را مییافتند تا آنجا که می توانستنر داشتند و به هر شهری که دست میدیگ"سیاستی"که عربان دانیممی
شست هزار تن از آنان به سيصد هزار زن و دختر به بند کشيده شدند."چنانکه تنها در تیسفون بردند. "زنان" را به اسیری می

) ۷(."به دارالخالفه فرستاده شدند..زر و سيم شترهمراه نهصد بار 
شرط "مدنیت" شهرنشینی است و درست بدین سبب آنچه که پیشدر مرکز "تمدن اسالمی" مدنیتی پدید نیامد!بدین سبب

دوام آورد.نیچند قر "مدنیت اسالمی" نام گرفته، در واقع بازماندۀ فرهنگ شهرنشینی است که در حاشیۀ "امپراتوری خلفا"
داد؛عربیـاسالمیبهراخودجایچنانمسیحیـرومیهویت،، مانند مصر و سوریهعربستانتر به چنانکه در مناطق نزدیک

)Levante:سوریهپیشیننام(. برفتخاطرازنیز شهرهاپیشیننامکه
در بخش راخودنظامیتسلطمحلیشورشهایسرکوبباتوانستندعربانتاکشیدطولسال۲۰ازبیشتنها،ایراندراما

شهرهایباعظیمایجامعهبتواندنفرههزاردهچندلشگریکهنیستتصورقابلنیزاینجز. سازندبرقرارمرکزی امپراتوری
توانستند میبسادگی این مشکل همۀ جنگجویان صحرانشین بود که )۸(.درآوردکنترلتحتراپهناورسرزمینیدرمیلیونی

گشتند و یا به سوی شدند و در نتیجه یا در آن ادغام میعاجز میاشغالیاز ادارۀ جوامع تسخیر کنند، اما بزودی را"شهر"ها
م)۱۲۱۷-۱۳۳۵(بعنوان نمونه حکومت ایلخانان مغول در ایران تنها یک سده بطول انجامید.گشتند. صحراها بازمی

بدین سبب به فرمان را دیده بودند، بازگشت به صحراهای سوزان عربستان معنی نداشت."بهشت ایرانی"برای عربانی که اما 
هر ساله دو بار عمر جنگجویان عرب اجازه نداشتند در شهرها ساکن شوند، تا همواره جنگجویی خود را حفظ کنند. وانگهی 

از سوی و گسترش مرزها یکدیگر را تقویت کنند. در راه سرکوب شورش شهرها نفسی از عربستان به آنان می پیوست تا لشگر تازه
های خویش به عرب دادند تا عرب با ایشان باشند و از خانه"تا (ایرانیان) یک نیمه ازکوچاندندایرانبهراعربقبیلۀچندیندیگر

ماند، اگر بزودی ترکان مینتیجه "تدابیر" بیاین با اینهمه)۹(احوال ایشان باخبر باشند تا به ضرورت مسلمان باشند.."
ایران را تسخیر و هر یک دو قرنی به ،به اشارۀ خلیفه،یکی پس از دیگری(غزنویان، خوارزمشاهیان، سلجوقیان..)نومسلمان 

کوشیدند.  پروری نمیمسلمان
رسد، بنظر میرا از حافظۀ تاریخی خود بزدایند. اما عرب و پیامدهای آندند تجاوزایرانیان در دوران معاصر بسیار کوشی

شرط ورود به گردونۀ ی که پیشگاه شوند، به هویت ملی سرافراز آ تاریخ ایرانشهر در تحول انند به درستی بر نقشمادامیکه نتو 
ایلغار مغوالن قرار گرفتند، اما در مقایسه با ایران کمتر مورد روسها با آنکه شایدیافت. چنانچهنخواهند دست تمدن نوین است 

می دانند که در اروپای غربی یهای تمدن نوینخود را بدرستی مقاومت فداکارانه در راه حفظ جوانههای مادی و روحیشکست
:در این باره نوشتروسملیشاعرپوشکیندر حال برآمدن بود.  

های بیکران آن نیروی مغوالن را فروبلعیدند و آنانرا از ادامۀ هجوم و دشتتاریخ انجام رسالت واالیی را به روسیه محّول کرده بود .."
رسیدن به انتهای اروپا بازداشتند .. تمدن و فرهنگی که (در اروپا) در حال پیدایش بود به نیروی روسیۀ زجر کشیده و سراپا 

)۱۰(".مجروح نجات یافت
؟ نکرده  بودخدمتتکامل بشریبهبردن انرژی "جهانگشایانۀ" عرب با به تحلیل قرن پیشتر از ایلغار مغول۶ران آیا ای

***
پیش از پژوهشگران فلسفۀ تاریخ چراپرسیدنی است که پایان،در،زندگی بدوی و شهرنشینیبه دو شیوۀپس از نگاهی کوتاه

است. زیرا آنها ها مارکسیستمتوجهبیشتراین انتظارها در تاریخ تحول بشر پی نبرده بودند؟به اهمیت عمدۀ این کشاکشاین



همانطور که تضاد طبقاتی ،به این دیدمی کند. را تعیین سرنوشت پدیده درون هر پدیدۀ زنده عمدۀ بودند که دریافتند تضاد
برقرار ن کند که در همه جای آنمی بایست سرنوشت کل جهان را تضادی تعییبنابراین را تعیین می کند، ایجامعههر سرنوشت 

.  گردانبیابانو نشینانشهر د و آن چیزی نبود جز تضاد میان باش
آن می توان پاسخ دقت دربجا گذاشته که با ، یادداشتیآیددر این زمینه از نوابغ بشمار میخوشبختانه فریدریش انگلس که

می نویسد:مسیحیت اولیه"تاریخ دربارۀ "خود بنامکتابپایان در س در این یادداشت لرا دریافت. انگباال پرسش 
"اسالم دیانتی است مناسب شرقیان و بویژه اعراب، که از یک طرف عبارتند از تاجران و کسبۀ شهری و از طرف دیگر 

ون، ثروتمند، خوشگذران ست. شهرنشینان در سایۀ قانامکرر و متناوب هایبدوی. همین اختالف عامل برخوردایالت
های ها و لذتپرست هستند با حسرت و حرص، به ثروتسنتشانر فقبه سبب شوند و بدویان که و تنبل می

سنت ها و ،ندکنتنبیهرا از دین برگشتهمتحد می شوند تا شهریاننگرند. سپس در زیر لوای پیامبریشهرنشینان می
ند. آنان البته پس از صد نمایغارت در ازای این خدمتن راآنابرقرار سازند و ثروتهای در شهرهادوباره عقاید صحیح را 

مهدی ،دآیاتحاد دوبارۀ بدویان الزم میبدین سبب پیشین قرار داشتند. "کافران"سال همانجایی خواهند بود که 
Almoravidesد. همۀ یغماگران آفریقایی مانند الُمرابِطون گردد و بازی یک بار دیگر تکرار میشوجدیدی پیدا می

اند. همۀ  ایلغارها ها قیام کرد از همین زمرهنگلیسیو حتی مهدی اخیر در سودان که در برابر اAlmohadsوالُموَِحّدوِن 
هایی هستند که ظاهر مذهبی دارند، جنبشاند. همگی ای داشتهن انگیزهدر ایران و دیگر کشورهای اسالمی نیز چنی

برقرار شود و همان شرایط اقتصادی پیشینباری دیگر گذارند پس از پیروزی میوای مادی برخوردارنداما از انگیزه
زنند.سابق درجا میجود برخوردهای مکرر، در مرحلۀبدین سبب با و 

بر نظام اقتصادی متحداً آنکه بتوانند ایدر غرب مسیحی، ظاهر مذهبی تنها پوششی است بر های مردماما در شورش
)۱۱(رود."شود و دنیا به پیش مینتیجه نظام جدیدی برقرار میند. درساز آنرا سرنگون نه حمله بیاورند و که

نقش با اینهمه او برده بود.پیصحرانشینان و شهرنشینانورد میان ی به مکانیسم برختا حدانگیز است که انگلس شگفت
داستانهای هزار و یک شب از دیدبه  شهرنشینان شرقاز آن بدترو یافتنمیدر بدرستی را مخرب حمالت صحرانشینان 

نگرشبرخالف او ،وانگهیگذاشت.نمیارجرامدنیارزشهایازدفاعسازندگی و برایآنانکوششو نگریستمی
درجازدنو اسالم را موجبجامعهت را باعث پیشرفتمسیحینقشی اساسی برای مذهب قائل می شود؛ چنانکه ، "مارکسیستی"

زندگی هستند. متضاد می یابد و متوجه نیست که ایندو تبلور "روبنایی" دو شیوۀ 
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